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Leder'n har ordet!
Bra start pe det trye
Aret

Aret 2004 er allerede
nesten et kvafal gam-
melt nar denne med-
lemsavisen gdr i tryk-
ken. Historielaget hat
komnet godt i gang
ogsa i dette aret. Alle-
rede 10. januar fikk vi
besok av 4 nysgierrige Osloguider som ville se og
vite mer om Velerenga- Det var en kald lordag
fomriddag 2 av medlemmene og 2 fra slret tok
imot dem pi Galgeberg. Vi fant det mest naftrlig
a begyme pA dette historiske stedet og jobbe oss
oppover i onuadet. Det var sipass sult ute at alle-
rede da vi passerte Smalensgata, fart vi de1 best A
gi inn og fii oss noe varmt a drikke pe Tarte So-
fie. Dette stedet ble ogsi en positiv overraskelse
lbr guidene. Vi ber)'ttet anledningen her til 5 gi
gjestene vare en god del informasjon om bydelen
og lbrtelle noen adige histoder herfra. Turen gikk
videre opp Opplandsgata, og selvfolgelig fkk vi
kikte innom Smia Galleri selv om de ikke hadde
apnet durene for dagen. Hyggelig at vi har fitt
noen flere steder hvor besokende kan fi seg bide
forfiiskninger og god mat. Ettel n€rmere 2 timer
rundt olr*ring pA Valerenga, virket det som om
guidene var imponerte over det vi hadde vist
ftam. Vi avsluttet derfor turen pi virt lille rom i
annen etasje pi bydelshuset. Det blh spennende
n6x vi utover veren og sommeren lir hilse pi nye
Oslobesokende her oppe. Ta vel imot dem!

I februar vax det klart lor erets fo6te medlemsmo-
te. Og hvilken oppslutning! Det tange lokalet i
bydelshuset ble fylt til siste ekstmstol. Taktet
verc et godt tips fia et av medlernmene vare, fikk
vi kontah med to herrer som har gitt ut bok om
var kjere dikter RudolfNilsen. IIan som ble fodt
"i en mwstensgerd" i Orknoygata i 1901 og end-
te sire dager i Paris allerede i I q2g ener en reise
helt til det ssrlige Spania. Vi f <t vere med for-
fatteme Hugo Lauritz Jenssen og Nils Voje Jo-

2

hansen pd deme hans siste reise. I tillegg til
maoge flotte bilder bade fta denne reisen og fia
dikterens korte liv, fikk vi ogsi hore noen av de
nypubliserte ditlene hans. Del var nok ikte
mange av de ftamrnstte som gikk &a denne kvel-
den uten a v@rc imponerte over hva disse gutta
hadde san'fet sammeD i denne boka og maten det
ble presenlert pA.

Dagen etter var 3 stykker fra historielaget bedt til
selveste Oslo Selskab i den flotte Halvardsalen pi
Ioffet ar Camlebyen skole. Deme [oreningen
som i 6r kan feire hele 125 er, hadde salr et rundt
40 av medlemmene sine som gjeme ville hore fia
bydelsboka var, og om hvordan vi fikt til deire
boka. Det ble bide generell historie om Vilerenga
og flere morsomme og alvorlige fortellinger fra
boka. Det var en takknemlig jobb for oss, for de
fiammotte var virkelig engasjerte og stilte mange
spgrsmal. Noen var sA iotercsserte at de kiopte
boka av oss- Vi sFes det var veldig bra at vi fiktr
komme til Gamlebyen og kunae presentere boka
var pA en slik mete for en se stor fomamling. Nok
et eksempel pA at vi blir lagt merk til.

For de av dere som skulle stikte nesa inn pA det
lille konto.et vaft i bydelshuset, vil dere ni se at
det er mye ryddigere der enn det har vefi pa
lenge. fakket vzere en kasserer og noen iwige
medlerDmeN ordenstrang, fikt vi endclig ryddet i
sakene vSre- Selv om vi er et historielag, var det
faktisk ogsi noe som k:unne kastes. Dette hjalp
veldig, og stor takk til de som var med pi dugna-
den.

Til og med pA arsm@tet vart 15. mars vax det et
godt ftammete. Jeg vil benytte anledningen til i
takke Laila Norrnam Christiansen for de 6rene
hun har sittet i stlret. Hun har v@rt en ul.urderlig
s!6tte for oss andrc i styret, og vi er alle glade for
all arbeidet huo har lagt ned bAde i medlemsavi-
sen, med nettsida, pi fotoutstillingene og ellers pa
mange fors$ellige mater. Vi har 6tt nlte godt av
alle bennes kJeati\e sider og han mye moro ogs6.
Jeg vil ogsi fl onske Knut Roar Westbye velkom-
men i det nye st].ret vart. llan har allerede gjort
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en flottjobb i historielaget, bl.a. med de 2 bokene
vi har gitt ut og pi mangc andre mate.. Vi ser
fram til ajobbe nermere med han i tida fiamover_

Godt etter paske, mandag 26. april er det med-
lemsnote igten. Vi kan love en spennende kveld
pa et nytt molested for oss, nemlig i Galgeberg 2.

Vel rDett! Riktig god piske til alle!

Even Haugseth

Laila Normann Christiansen mottar velfortjente
blomster og heder hc tven ener mange 6r som
VHL styremedlem og redaktor.

Hvor og

Bildel over er 1ia Galgeberg sett fia
leiligheten i St.Halvardsgate der
Astri Nielsen bodde. Trehuset til
Knutsen litt i bakguim.

Hva me

Kjenl bil i trafikken helt til 60-tallet.
Fmkta bla.rf annet murstein. Bildet
er tatt av Frode Andrcassen som
ogsA har gitt masse dokumentasjon
om teglverk. Har noen sett denne?



Erna Skaane - Med hjertet pd Vdlerengn Bjotg Staa,l og Even Ha gseth

Viierenga Historielag har etter hvert blitt godt
kjent blant folk serlig hos dem som er vokst
opp i bydelen. Historielagets utadvendte virksom-
het med ulike arrangement som for eksempel by-
delsvandring og fotoutstilling trekter intcresserte
til oss. Flere enn vi kanskje har regnet med har
kontaktet oss for blant annet e gi oss tips om men-
nesker som har mye i fortelle, og som gjeme vil
komme i kontall med historielaget. Dette har
igjen gitt oss anledning til a inten'jue en rekke
'Vilerengpatrioter" - ofte eldre av d-r. men med
en hukommelse som er helt fantastisk.

Pa fotoutstillinga ver i oktober 2003 giorde en av
de frammolte, Karin Boklund, oss oppmerksom
pe en person som vi burde kontalle og snakkc
med. Ever Haugseth og Bjorg Staal tok kontakt,
og kort etter troppet vi opp hjemme hos ei gjestfri
og hyggelig dame pi Manglemd Ema Sl<aane.
Vi v.Lr svirrl nysgietige pi hva hun hadde i for-
tellr:, sa vi tok med oss bindopptak€r. Da vi kom
dit, ble vi tatl imot med apne anner, og skravla
gikl livlig fra forste stund. Hennes svake syn vat
ikke noe hinder for at bade kaffe og kaker samt
flere av hennes kholdige f'amiliealbum snart
kom pi bordet. Ema har hatt e1 interessant liv og
ville gjeme dele minnene med oss.

Som ei ekte Vaierengjente skal v€re, er hun blde
dopt, konlimefi og gili i Valerenga kirke. Foreld-
rene, Ingrid og Karl Paulsen var begge imfl;'ttere
pi Viierenga. Faren kom fra Grebbestad i Sveri-
ge. Hetures mors pikenavn var Helland, og kom
fta en maskinisfamilie i Alesund. Foreldrenes
rgtter i arbeidermiljser, kom t e prege ogsa Ema
og broren Rolfs oppvekst. lngrid var kjent for sin
meget altive deltakelse i samvfukebevegelsen, der
hun bl-a. var fomann i kretss4'ret i Oslo Samvir-
kelags avd. 29, altsA den som D i Etterstadgata 9.
I tillegg var hun medlem i Ostka.ntens Kvinnelag,
Oslo Arbeidersamfunn, i DNA's kviraeseketari-
at og dessuten med i Forbrukeradel

Familien Paulsen bodde i 4. etasje i Islandsgata
9. Ingrid si lenge som fra 1922 til hun dsde i
1989. Ema fta hrm ble fodt i 1926 1il hun giftet

seg med Per Skaane i 1952. Da fl)ttct de nygifte
im i egen leilighet i 2. etasje hvor de var til 1957.
Somen hennes, Oyvind. bodde ogsi i denne lei-
ligheten senere Iia 1979 til 1983. Marnen, Per,
va-r egentlig fra Berum, mcn kom til byen og
bodde bide pi Ekeberg og i Eiriks gate 4 ved
Tayen. Faren hans, Johan Skaanc. hadde i en del
er f iskeloneLnirg i Ingeborg. gatc 7. Per rar ng.i
ekspeditor der. Mange unge jenter pi Vilerenga
var betatte av den sjarmerende, unge mannen,
men det var Ema som ble den heldige.

Vi hadde med bandopptaker og vi lar Ema
Skaane selv forlelle:

Erna pi feriekolooi. :
"Dajeg gikk ut av forsteklasse varjeg pe fe eko-
loni pi Oweseter i nlcrhcten av Frognersetua. Der
ble det trtt bilde ar meg. r-rg Jet gjorde ar lcg skrl.
le lanseres som reklarne for Mustads Krone Maa-
garin og Ekte Honning Aa Honringsentralen. Di-
rektoren kom hjem lbr A spore mine foreldre om

tillatelse dl e
bruke bildet
og det ga de
naturligvis lov
ti]. For det
fikt mine for-
eldre den nette
sum av 5{) kao-
ner. Nar vi fbr-
talte det pa
skolen ble til-
s;.nsLererinnen
si ergerlig pi
mine foreldre
fordi de hadde
godlatt det
hun sa: - Du
kxnnc ha fitt
margadn hele
ditt liv.

Y

Yrkeskariiere i hreren.

I september 1946 vervet jeg meg som soldat i den
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Med hjertet pd Y,filerenga
norske her. Det var Herens samband pi Jolstad-
moen. Bakgrunnen for at jeg meldte meg til dette
var atjeg prgvde A kornme inn i motstandsbevegel-
sen under krigeq men jeg var jente se det hadde

jeg ikke mulighet til.
Jeg var pe Jolstadmo-
en i 3 maneder og tok
det som vanlig gutiene
tar bl.a. rekruttskole
og utdannet meg til
radiotelegrafi st. Elter
den tiden se kom jeg
til Oslo og bodde pi
Sognsvannet, og var
da med helt til det ble
nedlagt for kvirmer i
forsvaret, dette pA
grurm av kvinneorga-
nisasjonene. Da be-
gynte jeg som
ved Forsvarets
grammagasrn
regnskapsforer.
noen ir si kom
nene pa fullt inn i
lbrsvaxet igien, sa da

var jeg med pa ale NATo-ovelser og reiste rundt
omkring i landet. Jeg gikk av i 1987 med glad lo),1-
nant. Jeg reiste veldig mye, men det var takket

trrere at jeg hadde en marm som backet meg opp.
Hao mAtte ta seg av hus og ssnn_

Dajeg leste disse bskene om VAlercnga satrer
jeg at det ikke va. noe om motstandsbevegelsen pa
Vilerenga under kigen.

Ema Skaane hadde en god del notater og utklipp, i
tillegg til 6 kunne fortelle en del om motstandsb€-
vegelsen.

Mannens innsats under krigen - tida etterpi
Jeg har lagd en bok til bamebama mine om fafars
tid unde. kdger! han satt jo i fangeskap lHrm viser
oss ei bok hun har sarnlet diverse i, denne boka har
vi fitt iine for 6 ta kopier av saker vi har interesse
av.)

sivil
prc-
som
Etter
kvin-

Hun fortelier videre: lg.oktober 1986. Sarnme dag
som Per Skaane dode kom det brev fta Krigsinvali
dclorbundet om at han var innvilget krigspensjon.
Hun spurte da mannen som la syk i sengen om hun
skdle epoe dette brevet og lese det. Det gjorde hrm
og har i ettertid vee1l glad for at han fiJ<k hore det,
for noen timer etterpa var barr dsd-

Alt detjeg har sardet her om Mollergata 19 og an-
net, fant jeg etter han var dsd. For de snal4<et ikke
noe om det.

Vilerenga.

I Daunarks gate vaf det 6 forretninger i Emas opp-
vekst. Hun spor om vi har hort noe om Due-
Larsen? IIan hadde dueslag og drev ogs6 kolabu i
Stomsveien.

Han drev med brevduer og bodde i Hjaltlandsbak-
ken.(Her blir det en del snakk om hvem som drev
butikker). Ellen Haug er newt (hun gikk i Bjorgs
klasse), "Mannen i bakken', som ikke m6 foweks-
les med "Snille mann" fra lngeborgs gate.

Ema forteller at nax faren h€nnes skulle kjgpe den
ukendige faste rasjonerte tobakkspakka under kri-
gen, gikk hun og broren annenhver uke. De gikk til
"Snille mann" for der fikk de et lsenmerhus med
larask nar de hadde handlet.

Nar det gielder "Mannen i bakken" forteller Karin
Boklund som ogsd var med til Ema Skaane, at
han drev marsjandiseforetrfng med bjelle over
iongangsdora- Han hadde et glasskap med noen
fine smiting i fra for kigen. Det var ogsi gronns6-
pe i ionner og kortevarer. Han hadde beige lager-
frakk og han hadde veldig bli nese, men det var
fordi han hadde hjertefeil.

Karin husker at hrm skulle kjope en bursdagspre-
sang til moreD sin, og at han hadde noen fine sake.
igjen fta for krigen. Kadn hadde 3 kroner a \iope
for, og hun fikk et salt og peppe$ett i eggfasong,
ett bHtt og ett rudt, det sto 2.75 i burmen. Dette set-
tet har na Kadn fltt etter sin mor.

Ema forteller: Jeg hadde en mor som var iwig
kooperatd - og jeg var sA ergerlig numge ganger



Med hjertet pri Ydlerenga

da dama sto i lerde etasje og ropte: - Ema. Da
mAtte jeg opp og om jeg bare skulle kjope er

fyrstikkeske mi'tte jeg gi i sarnvirkelagels avd.
2s i Fnerslcdgata. jeg kume ha kjopt dem i sam-
me gird som jeg bodde. Det var det ikke snakk
om. Jlrg skjonner det god! for til jul og syttende
mai fikk broren min og jeg nye sko og andre ting
pi grunn av at hrm handlet i samvirkelaget. Til-
bakebetaling pl kjop.

Jeg er fsdt 21. mai 1926 og bodde sammen med
mine foreldre og Rolf, brorcn min som var 3 ar
eldre enn meg, i Islandsgale 9.

Jeg beg]'nte pe Valerengen skole i 1933 og gikk

ut i 1940. Begynte da pi Oslo kornmunale fort-
settelseskole lbr piker, 2-fige kontorliqie. Fo$te
jobben jeg hadde fikt jeg gjennom arbeidskonto-
ret, det var pe et bokbinderi. Jeg hadde 25 kronei
i uk4 og utdannet meg som bokbinderske og se-
nere ogsi som linjerske. Jeg tok ogsi Oslo kom-
munale handelsskole. Men si tenLte jeg, hva har
jeg gitt disse skolene for - for jeg klarte meg jo

brukban der. Beglnne kJ.7 om morgenen. sejeg
sslle pa en jobb i Allianse fonikringsselskap,
som jeg fikk og var der til ieg beg).nte i forsvarct-

Venninneklubber.

Folst er det klasseklubben hvor vi var 10 stykker
og startet i 1947. Vi treffes en galrg i mineden
unntatt i juli m6ned. Det har vi holdt pa med i
alle 6r og det holder vi pa med fortsatt. Av de ti
er en dod.

Sa er jeg med i en annen klubb som har sitt ut-
sprang fra sondagsskolen. Vi var en 7-8 stykker
som mottes hos lereriruren vir, Marie Haakon-
sen. Nir hun dode si ble det slutt, men sa val det
heldigvis en av jentene som fant pA at vi ikke
kunne slutte med veraskapet, sa vi heffes na to
ganger i iret.

Krigsdeltakelse - og motstand pi ViLlerenga
1940-45

Ema forteller: Det var veldig mange som val

"gutta pi skauen". Broren miq Rolfvar ansatt pi
Norsk Telegrambl'r6, og de arsatte der hadde
shevet under pe at det var dsdsdom om de tok
med seg tirg (nyheter med mer.) fta NTB

Forsle gangen han ble arrestert kom det folk f1a
Gestapo. Det kurure vere i mai 1942, midt pd

lratta. Jeg husker det sa godt. Maoma gilk ut og
lukket opp, og der sto Gestapo og skulle hente
Rolf. Sa spgr mamma: kan derc ikke vente en
dag? For Rolf gikk pi handelsskolen og hadde en
dag igjen av eksamen. Men naturligvis kunie
de ikke vente en dag. Sa bk de husudersskelse,
og det som reddet Rolf da tdel har jeg inoe pa

banev@relset), var et skatoll. Gestapo rotet i
blomstelpotter og over alt - men sa tar bloren
min opp den nederte doren og bak der hadde
han konvolutter med nyheter han hadde tatt med
fra NTB. Han kom gieme fta telegarnblrdet
klokka 12 om natta, og inni det skapet lA det
noen duker og noe sant, men det vai ikke Gesta_
po interessert i. Det reddet Rolf fia det verste. De
tok ham med seg og han kom pi Grini-
Jeg kan ilke huske bvor lenge han safl inne- men
han kom jo ut igjen da.
Hans Skretland hadde sett disse tyskeme nar de
tok brorcn min ul i bilen.
Han kom helt hysterisk opp du mi gi over alle
dng pA loftet, for han kjente til hva Rolf drev
med.
Men han kom ne ut av Grini igjen. Neste gallg
Rolf ble arrestert, det var i april 1945, ble han
tatt pa skauen i Ostmarka. De ventet pe slipp. De

a

L
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Mecl hjertet pi Vdlerenga

andre kom seg unna - unntatt han. Si hadde ikle
freden kommet, hadde han blitt sku1l- Slik kan
tilfeldighetene redde menneskeliv.
I den gruppen var det mange fia Vdlerengq Ame
Johansen, Algot Grimsrud, Bjom Sl.versen og
llere ble na\.ngitt.

Samhold pi Vilerenga.

Ema: Mens vi snaliker om samhold mijeg fortel-
le om Islandsgata 9. Hele sornmeren drc alle fa-
miliene i girden ut pa tur. Modrene vare lagde
middagen ferdig pi lardag pakket boffelveskene
og vi dro av gArde, unger og forel<lre til Paradis-
bulla. Jeg fikk velge om jeg ville ha en tiorcs is
pa vei utover eller tuAx vi skulle hjemover. (her
blander bide Bjorg og Karin seg inn i samtalen.
Karin menle al dene mdde lcre ener kJigefu men
nei - det var under krigen- Vi brydde oss ikke om
flyalarrnen skulle gA..)

Ema fortsetter Vi kom ut til Paradisbukta og
hadde med primus se middagsmaten ble jo var-
met opp. Mannfolka satt og spilte kort og msdre-
ne satt og skavla ja det var alle tiders. Det var
samhold.

I andre gater sarnlet mtur seg og dro i Ostmarka.

Malauke.

Ema forteller al de hadde parsell i Viierengas
park, og nar gonnsakene begyfe e gro opp mat-
te de gi valt om natta. Deme parsellen li ned
mot OpplaDdsgata. Familien hadde kjente pA
Abildss, sA de hadde parsell der ogse" Ema hatet
det a haste grsnnsaker i ei kjerre.

Sa vax det skolehagen p6 Lille Toyen. Det var
flott 5 kunne la med seg gromsakene hjem. men
faren til Ema motte henne fordi To'yenrampen
stjal bide ka.lhoder og annet fta en. @jorg gikk
ogse i skolehagen og kunne fortelle d€t samme).
Gronnsakene ble tatt vare p6, ki'lhodene ble hengt
opp urder kjellertaket og gulrottene sto i sand-
kasse.

Erna fikk l0 ore uka for 6 gi i skolehagen og ti
ore for e vanne grava til bestemoren pa Ostre

Gravhmd. Da fitt hm nok til evighetssuktertsy
for hele uka (Evighetssukkertgyene var store, en
fikk nesten ilC<e plass til dem i munnen, og de
skiftet farge og smak etter hvert som vi spiste
dem.)

Erna forteller: Broren min hadde l@rt tysk pa
middelskolen. Pappaen min kom en dag hjem fra
arbeidet, det var med en gang at tyskeme var
kommet pa skoleq si ser hao Rolf ste der og
snakke med tyskeme han s)'us vel det vax moro
i prove rysken sin. Da ble Rolf iratatt porhskke-
len med beskjed om at dette er noe vi ikke gjor.

Tida gar fort i hyggelig selskap. Bjorg, Karin og
Even me si takk foi seg. Vi fikk 16ne med oss de
innholdsrike albumene til Ema. Hun ga oss ogsi
lov til i kopiere de bildene og dokumentene vi vil.
Mye spennende der som vi kanskje kan bruke pi
neste lbtoutstilling. Vi takker Ema sa mye for at
hrrtr ville dele dette med oss og sier pi gjenqrr til
Ema.

Det er sikkert maoge flerc som har noe A fortelle
eller vise oss. Ikke nol med a ta kontakt med oss
om dette.

Foto

Argang 7 nr. I

Granlund



ttMurer'n" Et leserbrev

Karikatur av legen-
dariske "Murer'n"

Fortjenestemedalj e
tildelt Erling Knud-
sen for godt arbeide
17-5-1936. Han ble
fodt l0/2 19Ol og
ble imrneldt i VIF
2917 1913. Som han
sa det sjol, var det
tilfeldig at han var
tilstede og innmeldt pe det stiftelsesmote. Han
jobba oemlig i kassesnekkeriet. Han var aldiv

spiller pa Alaget som vant Oslomesterskapet i

1929 i A-klassen. Var ogse med e $arte Alder-
mamsligaen fta stiftelsel pA O$marksetra 8 mai
1931. Har har hatt de fleste styreverv i V lF. Er-

ling Knudsen dode I 992.

Hei!
Jeg kjopte nylig den fabelaktige boka "Valercnga.
Bydel med sjel"- Pi side 128 i teksten om Rudolf
Nilsen kom jeg imidlertid over en feil og noen
unoyaktigheter:
Allerede i 1902 dro Rudolfs far til Amerik4 og
flyttet moren og Rudolf irm hos hennes foreldre i
l. etasje i Stromsveien 8. I 1903 flyttet de tit 2.
etasje i Trondhjemsveien 58. Fsrst i 1905 vendte
laren tilbale fic slalene. og da slo lamilien seg
ned Sofienberggaden 41.
En eller annen gang mellom 1909 og 1910 skar
det seg mellom foreldrene til RudolfNilsen, trolig
fordi faren gjorde en Arma Sofie Olsen gravid.
Moren tok ut separasjon og flyttet sammen med
Rudolftil morens foreldre i Laktegata 58, l. eta-
sje 1il holte, for a verc rsyaldig.
RudolfNilsens halvsoster ble fodt 10/7-1910' men
hun har etter alt e dsmne al&i bodd under samme
tak som ham. Faren fikk fol ovrig ogsA to sonner
med Alna Sofie Olsen, og han giftet seg med hen-
ne for sistemarlll ble fsdt.
For owig synes jeg bede teksten og bildemateda-
let i boka er imponerende. Kanskje kurme dere ha
tatt med et intervju med f.eks. Bruno for i illustre-
re hvordan det var a vokse opp i idrettsmiljoet
rundt skolen og i VIF - og ikke minst for i forkla-
re hrorfor klubben ble se eoorml popul@r Pe
1960-tallet, og hvorfor denne populadteten hax
holdt seg *am til i dag.
Med vennlig hilsen Afle Rothe

Forsoksklassel
Klasse 5A ved Velercnga

skole 1 947-48 var den fs$te klas-
sen i Norge som begynte med
formskrift. Frk. Eriksen var for-
sskslerednne. Bskene til alle
jentene ble lagt ftam for bedom-
ming av en komit6 av l@rere. De1
ble bevist at selv om allejentene
skev formskriff, ble det ikke likt.

Eier: Karin Boklund.
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Referutfra drt*"t"t 15. *o,t 2!04 tl'

Inr <allingen til ir$notet ble godHent uten merk-

nader. Even Haugseth ble valgt 1il moteleder og

Bjsrg Slaal til seketEr'

Til behandling foreld,:

Arsberetning og regnskap for 2003

Budsjett for 2004

Fastsettelse av kontingent for 2005

Valg av stlae med vararepresentantel

Valg av rcvBor

Valg av valgkomitd for 2005

Beretningen for 2003 ble lest og latt til etterret-

mI19.

Reenskap for 2003. I forbindelse med innkalling-
en iil irsmstet var et forelopig regnskap vedlagt

beretningen. Motelederen beldaget dette, da ved-

lagte regnskap ikke val rcvidel1, men medsendt
pi grunn av press fra et medlem.

\yr reviden regnskap ble uldell pA.ersmotet' og

kasserer Blom Granlund giennomgikl de enlelle
postene. (Se eget oppsett). Revisol Per Haugen
Lommenterte og refererte sin egen revisjonsberet-
ning. Regnskapet ble deretter vedtatt med allda-

mas]on.

Budsjettet ble gjennomgatt og enstemmig vedtatt'

Sbaet foreslo Lrendret kontingent for 2005' vedtatt

uten korDmentar.

Det var ikke innsendt noen forslag til behandling'

Valg. VaJ gkonriteers leder Lei f Tor ik gieorom-
gikk folgende innstilling pA valg av styre:

Styrcl innstilte pe gjcnvalg av valgkomiteen:

Leif Tovik, Kari Johanncssen og Eva Borctti
enstemmig valgt.

Laila Normarm Christiansen gikk ut av styret et-

ter flere dLrs irktiv innsats.

Hun ble he&et med gode ord og blomster av

Even llaugseth.

Hun har halt veNet som redallor av avisa vir og

intemettsidene. Dette a$eidet tar na Knut Roar

Westbye over.

Etter arsmotet orienterie Eveo llaugs€1h om aLtu-

elle saker som stlret arbcider med. Kalender-
gruppa med Ame Muslad Sorcnsen Anne Teppen

ie Even Haugseth .r alleredc i gang Del er od-
dit pi kontoret av en driftig gjeng og planer lbr

n\e orusiekler jom ul-eoding a! sponeskjerna l i l

mediemrnene, bydeltvcndring. lotoutsti l l ing med

mete er r rute.

Om lag 35 medlemmel val mstt fram og kvel-

den ble avsluttet med samtaler, vafler og kaffe'

Faksimile av godkjent regnskap.

.;;t; ; i"r'ry*e. jtryT
?:t1t:Ae

Even Haugseth,

KrNt Roar Westbye

Bjsm Gmnlund

Bjsrg Staal

Styrernedlem Bjom Arild Gjerdalen

Varamedl. UnniGranlund

Varamedl. Ame Mustad Sflensen

lnnstillingen ble enstemmig vedtatt

Til revisor ble Per Haugen enstelnm:ig gicnvalgt'

Leder

Nestleder

Kasserer

Sekreter

\9,,.:]j"Pr,--.t



Medlemsmste mundug 9. februar 2004 si""g stoot

"Rudolfs siste reise" en dramatisk og spennen-
de tittel pa et keseri, som viste seg a inneholde
bide humor og alvor.

Ostkantens, byens og arbeiderklassens dikter
RudolfNilsen ble fodt pA V6lerenga i 1901 llan
skev dikt om arbeidemes kamp for rettferd og
bedre kir, han skrev samfunnskritiske artikler
og var politisk aktiv. Han var ogsA mye ute pa
reiser i Europa.

For i Ii naermere kjennskap til Rudolf Nilsem
urolige liv tok vi kontakt med to peNoner som
har fulgt diktercn pa hars siste reise.

Hugo Laurifz Jenssen og Nils Voie Johansen
- stilte villig opp og det fullsatte Bydelshuset
fikk '. aere med pa en lanlastisk flotl reise gien-
nom RudolfNilsens liv. De begynte med barn-
dommen, som var ganske turbulent. Faren reiste
til Amerika og Rudolfvoksle opp hos sine bes-
leforeldre. Han begynte tidlig A skrive dilt og
artikler og ble etter hvert joumalist. Bestefaren
ville han sL:ulle utdanne s€g til prest' men Ru-
dolf hadde andre interesser. Han var politisk
engasjert pi den "rode" siden, og han ville v:ere
arbeiderklassens dikle!. En av bskete hans ble
publisert ved at den ene halvpaxten ble tryLt i
konmunistenes avis, den andre i Arbeiderbla-
det. Han ga ut 2 dikisan inger mens han levde,
en lredje kom ut etter hans dod.

Reisene hars gikt til Berlin, Moskva og Paris.
Den siste rcisen giorde han sammen med |re
venner og staxten gikk fra Oslo til Polen
28.12.1928. Kveldens kisrzrer lbrtalte levende
om denne ruren og les{c bre\- crti-lJer og smA
dikt som ble til underveis. Turen var nok ikke
bra for Rudolf, som hadde en lu[gesykdom. De
hadde d5rlig rid og skrev hjem etter okonomisk
hjelp - uten serlig hell- Lite mat, mye vm og
mangel p6 skikkelige bosteder teret pa dem alle,
men mest pi Rudolf. l'il slutt ble hans sa syk at
de mitte fi ham innlagt pi sykehus i Paris. Der
dode han av galopperende tuberkulose bare 28
6r gammel.

Jenssen og Johansen ga ut ei bok om Rudolf
Nilsen i lbrbindelse med hans lO0-Arsdag i
2001. Her har de blant annet tatt med en del
upubliserte dikt og artikler.

Deltakelsen var enorn denne kvelden, om lag
85 person "trykket" seg bokstavelig talt sam-
men. Alt som fantes av stoler i huset var tatt i
bruk, noen mitte dessverre ha steplass. Tross alt
- det er kjempefloil at sA mange har intetesse av
i komme n6r det arraogercs moter i histodela-
get. Trang plass er et luksusproblem, men vl er
pajakt etter stsrre notelokale.

*v h{&ddih.MtoddN c4trhoiiHan5fr dslir iomAndtrsr j
ie4 dedrEtyrqd4,r*dtr{rLTdnFEi! sp tu bdd4rr

Rudolfs siste reise
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Om barn og leketradisjonen Awre teppen
Danseleker var populert blaDt j entene i frikvax-

terene pa skolen. I hvertrall i nittenfemtiercne.
Det var mange danselekesanger. Hvor de kom fra
vet jeg ikke, men de ble muntlig overlevert.
Mange av sangene ma oppfattes som fiie iser, da
det oftest dreier seg om kj€rlighet, ftieri og ekte-
skap. Noen av
dem huskerjeg
eind.

Alle som ville vere
med stilte seg pa
rekke mot veggeD

- eller siedet. Den
A *- iur' 

"tilt" 
,.g

fo.an rekka og
valgte sang. I
saogen ble det
nel11t et navn pa en
avjedene i rekka.
DeDne mAfte da gd

med den som "var,,. Den som ble valgt ut fikk
"vEie" og kuone velge ny sang.
Her e! en av sangene og flere danselekesanger
folger i neste nunmer.

t! Nedeiveien i Sandakerveien

Der rusler a' Kari for seg sjol
SA korn han KEre og spurt, om A $ss a'
Og rcsten kan du tebke deg sjsl
Og noen dager efler sd var han der igjea
Og han skal hete Karc og er s6 veldig pen.
Ja sAnn ska' det v@ra, ja s6nn ska' det vera
Ja sAnn ska' det v@ra til du dor _ om ikke fsr.

Vi skal fi med flere leker i seinere numre av
medlemsavisa vir.

Fra boka "Slik levde smibama for" av Liv Kari
Tonnessen

Lekeq som ikke bare var for bam, har delvis
v@rt av lokal karaller, typisk for en spesiell bygd

eller by, eller de
har som sagn og
event).r vandret
gennom tidene og
over laadegrense-
ne. Noen ganger
har de, til dels i
forvandlet fomr,
fortrengt gamle
lekeformer. Et ek-
sempel pa det er
fotballen, som opp-
dnnelig er en gan-
mel keltisk lek, og
som i engelsk ver-ul av rckka og Illustrasjonsfoto fra Marit Opsahl Gresberg. Hun st6r bak og dekta_

"danse.' sanmen mere'Regned' av Bjomdjere Bjomsoo. sjon nesten har
treogt ut den ganrle

germarske langballen hos oss.
Det blir antatt at det ikke bare er slik at bama er
berere av den felles lekekulturen, men at enkelte
lekehadisjoner ogsa kan fffes hen i forvansket
lbrm lenger tilbake, til en opprinnelse da det ikke
bare var lek, men 1irllt alvor for de voksne. Sa
har de overlevd i en slmbolsk og forvansket form
i lekeae.

S/Jtez spiller pe forestillingene om en som er far_
lig, tabu, og som alle holder seg pe avstand fra.
Bare et slag med handa kan fore ',smitien,' videre.
Den som "er" C'har han ,), prover a komme n@r
de owige, som kan redde seg ved 6 lope rmna el-
ler giore magiske handlinger som a ta i et tle eller
jem, sti pi en jordfast stein, holde seg i skyggen
eller lignende.
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0658 Oslo

Ydlerenga Hishrielag pA iaeruk:

E-mail: vaalo..eahisrlae@c2i rct

hjenrmeside: htlp:/,&one.c2i.net/vaalhist

Banttonro: 0530 04 78222

Brake.e ''Velerensa bydel med sjel" , "Fra Sotahjomet iil Bo-
hemen og Histori€lagets flotre kalendcr tor 2004 er selvsagt e
fa kjopt. Direk€ hos Valerenga Historielag, €iler hos Kafe
Eno, Valerenga Blomster, "SApa" og i bokha'delen pi FyF
stikkto.get!

Kt 60,-

Historielaget etterlyser:

+ Leksaker

Flere bilder

Flere histoder

Flere gienstander

Nye lokaler

Ta gieme kontakt med oss. Alt er av interesse.
Slik at vi kan f[ nye spennende objekter til utstil-
lingen vir til hosten.

Leder:
Nestleder:
Kassercr:
Sekret€r:
Styremedlem:

Varamedlem:
Varamedlem:

Arbeidsgrupper i histonehget:

Utgivelse av bildekalender:
Kontakr Even Haugseih tlf. 22 5'1 0l 66

Fotogruppe - folografering, imsanling og
adotosraferirs av bilder:
Kontald: Bj om Gmlud tlf . 22 68 34 05

Idrettsgruppe prosjekt om bydelens idreilsmiljo
Kontal,1: Bjo]n Arild Gjerdalen tlf90 91 92 50

Intervjugruppe - intefr'jue inleressarle memesker
Kontakr Bjsrg Staal tlt 22 61 40 33

Kontakr: Knut Roar Wesrbye tlf 22 u48 84, mob 9081 1966

Epost kroarb@online.no

Mstekalenderen
Meillemsmgter 2004

26. april medlemsmote i Galgeberg 2 (i restau-
rerte Store Munkengen).

14, juni bydelsvandring.

Kryss av pe kalendereL

Even Haugseth
Knut Roar Westbye
Bjom Granlund
Bjerg Staal
Bjorn Arild Gjerdalen

Ame Mustad Sgrensen
Unni Granlund

:

f

...og har du husket medlemskontingenten
Vi er avhengig av denne for A drive lagct.


